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I skoleåret 2013-2014 har der været ført tilsyn på skolen i overensstemmelse med gældende 

regler. Hensigten med tilsynet er at tilse, at undervisningen ”står mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen”.  

Det tilsynsførende arbejde er foretaget ud fra følgende aktiviteter: 

- Læsning af årsplaner/undervisningsplaner sammenlignet med Fælles Mål i forhold til alle fag i 

skolens læseplan.  

- Observation af undervisning.  

- Samtaler med lærere og ledelse. 

- Deltagelse i årets generalforsamling. 

Observation af undervisning har fundet sted:  
 
27.9. 13:  
8.kl tysk, 8. kl. fysik, 5.kl. dansk, 4 kl. dansk, 6. kl. engelsk, 7/8. kl matematik 
Samtaler med lærerne om undervisningens indhold og tilrettelæggelse. 
Samtale med leder om årsplaner, værdier og visioner. 
 
11.11.13: 
Morgensang, 3. kl. matematik, 1. kl. dansk, 4. kl. engelsk, 5. kl. eng. 
Samtaler med lærerne om undervisningens indhold og tilrettelæggelse. 
Samtaler med leder om årsplaner, pædagogisk weekend, skolens værdigrundlag. 
 
5. 3. 14: 
Morgensang, 5. kl. eng, 3 kl. tværfaglig undervisning med N/T og billedkunst, 7/8. kl. matematik, 
 4. kl. dansk, 5. kl. dansk. 
Samtaler med lærerne om didaktiske problemstillinger. 
Samtaler med leder om evaluering af skolen. 
 
Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk:  
Observation af undervisningen og læremidlerne viser at elevernes standpunkt i dansk, matematik 
og engelsk står mål med hvad der almindeligvis kan forventes i folkeskolen. 
 
Generelt om undervisningen: 



Undervisningssproget er dansk og fagligheden står mål med hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. 
Observation af undervisningen viser, at lærernes tilrettelæggelse, gennemførelse og valg af 
indhold bygger på respekt for den enkelte elevs læringsforudsætninger, alsidige udvikling og 
respekt for ligestilling mellem kønnene, samt forberedelse af elevernes medvirken i det 
demokratiske fælleskab gennem en autentisk og engageret dannelsesproces, hvor ligestilling, 
frihed og demokratisk dannelse praktiseres i den daglige undervisning og det daglige samvær. 
It og andre medier inddrages i undervisningen, læringsmiljøet er positiv og fagligt med gode 
rammer og lærerne leverer en kvalificeret og kompetent undervisning. 
Der er for skoleåret udarbejdet grundige undervisningsplaner. 
Der bør fremadrettet arbejdes med evaluering af skolens samlede undervisning og 
opfølgningsplan. 
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